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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Ipixuna do Pará, 11 de janeiro de 2021. 

 

 A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem prestar os devidos 

esclarecimentos a respeito de salários não pagos pela gestão anterior para alguns servidores do 

Município. 

A priori, antes de tecer qualquer consideração, é necessário citarmos que é dever de qualquer 

gestão ter responsabilidades, ou seja, toda gestão deve ter ações planejadas e transparentes, 

em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 

mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a 

limites e condições dentro do seu orçamento ordinário. 

Desse modo, não deve o Gestor contrair obrigações as quais não pode adimplir. E a respeito 

disso, a LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (Lei n° 101 de 2000) em seu Artigo 42, versa que: 

Art. 42. É VEDADO AO TITULAR DE PODER ou órgão referido no art. 20, 

nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, CONTRAIR 

OBRIGAÇÃO DE DESPESA QUE NÃO POSSA SER CUMPRIDA 

INTEGRALMENTE DENTRO DELE, ou que tenha parcelas a serem pagas 

no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa 

para este efeito. (grifo nosso). 

 Assim, no último ano de mandato, é dever do Prefeito quitar despesas empenhadas e 

liquidadas entre os meses de maio e dezembro ou, ao menos reservar dinheiro para que assim 

faça o sucessor, o que não aconteceu no presente caso. Inclusive, podendo assim incorrer em 

sansões penais. 

 Nesse sentido, cumpre esclarecer que no dia 31 de dezembro de 2020 fora retirado da 

Conta Pública do município cerca de R$ 1.970.619,07 (um milhão, novecentos e setenta mil, 

seiscentos e dezenove reais e sete centavos) para pagamento de 60% da folha salarial da 

Educação, e assim, deixando a conta sem nenhum saldo.  

 Apesar de ser dever da gestão anterior cumprir com todas as obrigações de despesas 

por ela firmadas, o atual Chefe do Poder Executivo Municipal está tomando todas as 

providências legais a fim de providenciar o pagamento dos salários não pagos pela gestão 

anterior, pois a atual administração tem um compromisso com seus munícipes de zelar pelos 

princípios constitucionais que regem a administração publica especificamente o da legalidade. 

 

Atenciosamente. 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
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